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వాల్యూ మ్ 20 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

 

నూతన సౌంవతస ర శుభాకౌంక్షలు! నేను 2021 లో కొతతగా ప్రారౌంభౌంచగలిగినౌందుకు 

ఉత్సస హౌంగా ఉనా్న ను. 2020 లో మీ స్థరతిస్థ తాి కతత, తృషి, సహనౌం మరియు ధైరా్య నికి మా 

తమా్య నిటీ స్కూ టస్థహోల్డర లౌందరికీ ధనా వాదాలు. ఈ అపూరవ మైన సమయాలు ఉనా కప టికీ ఈ 

విదాా  సౌంవతస ర్యనిా  బల్ౌంగా పూరిత చేస్క అవకశౌం కోసౌం నేను ఎదురు చూస్తతనా్న ను. 

 

విదాా  చరిప్రతలో ఇౌంతకుమౌందు ఎనా డూ చేయని కనులు చేయాలిస న బాధా త తలిగిన మా 

రబబ ౌందికి కూడా తృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తతనా్న ను, అౌందుకు జిల్లల  తృతజ్ఞతలు. ఈ వారౌం 

స్కూ ల్లను సౌందరిశ ౌంచే క్షేప్రతౌంలో ఉనా ప్పప డు స్థరిగి ర్యగలిగిన చాల్ల మౌంది 

ఉాధ్యా యుల్ను చూర నేను ఆశచ రా పోయాను. చాల్ల మౌంది మా ాూ ల్ర్సస  కట్ల తమ 

నిబదధతను, భవన్నల్కు స్థరిగి ర్యవడౌం కట్ల ఉత్సస హానిా  వా త తౌం చేశారు. న్న సౌందరశ నల్ 

సమయౌంలో, భప్రదత్స సౌంకేత్సలు, హాా ౌండ్ శానిటైజ్ర్స స్థస్కని్నుల మరియు వరుచ వల్ రబబ ౌంది 

సమావేశాల్ను కరిశీలిౌంచే అవకశౌం న్నకు ల్భౌంచౌంది. మేమ హైప్రిడ్ ల్రిా ౌంగస్థతో 

మౌందుకు వెళ్తతనా ప్పప డు, దయచేర మీ సమసా ల్ను నేను విౌంటనా్న నని తెలుస్తకోౌండి. 

నేను సవాళ్లను తగి గౌంచడానికి ఇన్కిడను, కనీ మీ ప్రకయత్సా ల్ దావ ర్య నేను 

ప్రపోతస హౌంచబడాడను. 

భవనం సంసిద్ధత 

మఖామఖి బోధన కోసౌం స్తరక్షితమైన మరియు ఆరోగా తరమైన వాత్సవరణమే మాకు 

ప్రకధ్యనౌం. ఆకరేన్న్సస  బృౌందౌం ప్రకస్థ సదుాయానాి  నిర్యధ రిౌంచడానికి భవన సౌంరదధత 

ప్రకమాణాల్ను ఉకయోగిౌంచుకుౌంటౌంది, ఇౌంక రబబ ౌంది మరియు విదాా రుతిల్ను 

స్తరక్షితమైన అభాా స వాత్సవరణౌంలోకి స్థరిగి ావ గస్థౌంచడానికి స్కూ ల్ రదధౌంగా ఉౌంది. DCSD 

స్కూ ల్ సౌంరదధత కిౌంది వాటి యొతూ  మఖ్ా  విన్యాల్ను తనిఖీ చేస్తతౌంది: 

• వా కి తగత రక్షణ ామప్రగి (PPE) మరియు కరిశుప్రభత సరఫర్య 

• శుప్రభకరిచే ామాప్రగి మరియు విధ్యన్నల్ కౌంపిణీ 

• ామాజితౌంగా స్తదూర సీటిౌంగ మరియు అౌంతరిక్ష అమరిత 

• నీటి ప్రాకా త 

• స్థక లౌంిౌంగ మరియు HVAC రసమి్సస  

• COVID-19 స్కూ ల్ స్కఫ్ట ిరగా్న జ్ 
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ాఠశాల్ల్ ప్పనఃప్రారౌంభానికి DCSD రదధౌంగా ఉౌండగా, DCSD సౌతర్యా లు 75% సౌంరదధత 

రేటతో ఉన్నా యి. భవనౌం సౌంరదధత కొనాగుతునా  ప్రకప్రకియ, ఇౌంక విదాా రుతిలు మరియు 

రబబ ౌంది మఖామఖి బోధనకు స్థరిగి వచచ న తరువాత జిల్లల  న్నయతతవ ౌం భవనౌం నడతను 

నిరవ హౌంచడౌం, కొతత నితా తృత్సా ల్ను మరియు భప్రదత్స ప్రపోటోకల్స్థల్ను కరా వేక్షిస్తతౌంది. 

కొతత సౌంవతస ర్యనికి మౌందు చెపిప నటలగా, CDC నుౌండి అపస్థడేట చేయబడిన మారగదరశ తతవ ౌం 

ఆధ్యరౌంగా ాజిటివిటీ రేట మరియు స్కూ ల్లలో COVID-19 ప్రకార ప్రకమాదానిా  తగి గౌంచడానికి 

ఐదు కీల్తమైన ఉకశమన వా్య హాల్ను అమలు చేయగల్ స్కూ ల్ల ామరతిా ౌం ఆధ్యరౌంగా సైన్సస  

అభవృదిధ చెౌందిౌంది. ఈ మహమాా రి సమయౌంలో మా రబబ ౌంది మరియు కౌండితులు 

స్తరక్షితౌంగా ఉౌండేల్ల ఈ వా్య హాల్ను అమలు చేయడౌం అనేది కీల్తౌం. 

ఉపశమన వ్యూ హాలు 

 

స్కూ ల్ లోకల్ COVID-19 కరిచయౌం మరియు ప్రకారౌం యొతూ  ప్రకమాదానిా  మరిౌంత 

తగి గౌంచడానికి CDC యొతూ  ఐదు మఖ్ా  ఉకశమన వా్య హాలు: 

• మాస్తూ ల్ను ఎల్లప్పప డూ మరియు సరిగా ఉకయోగిౌంచడౌం 

• వీలైనౌంత అధితౌంగా ామాజిత దూర్యనిా  ాటిౌంచడౌం 

• చేతులు తడగడౌం 

• శుప్రభకరచడౌం మరియు ప్రకిమిసౌంహారత చేయడౌం 

• DeKalb బోర్సడ ఆఫ్ హెల్త సహకరౌంతో ప్రేరౌంగస్థను సౌంప్రకదిౌంచౌండి 

ఈ వా్య హాల్ను ఇప్పప డు అభా రౌంచమని మేమ కౌండితుల్ను ప్రపోతస హస్తతనా్న మ, తదావ ర్య 

స్థరిగి ప్రకవేశౌంచడౌం మదలైనప్పప డు మాస్కూ  ధరిౌంచడౌం, ామాజిత దూరౌం మరియు చేతులు 

తడుకోూ వడౌం అనేవి తెలిరన మరియు రౌండవ సవ భావౌం. 

స్కక్షా ప్రకిమల్ వాా పితని ఆకడానికి మరియు COVID-19 వైరస్క వాా పిత చెౌందే ప్రకమాదానాి  

తగి గౌంచడానికి, సబ్బబ  మరియు నీరు తక్షణమే అౌందుబాటలో లేతపోతే తనీసౌం 20 సెతనలా ట 

సబ్బబ  మరియు నీటితో చేతులు తడగడౌం లేదా సబ్బబ  ఉౌంే తనీసౌం 60% ఆల్ూ హాల్ ఆధ్యరిత 

హాా ౌండ్ శానిటైజ్ర్సస్థను ఉకయోగిౌంచ చేతులు తడగడౌం – CDC ప్రకకరౌం, అన్నరోగాా నికి 

కరణమయ్యా  స్కక్షా ప్రకిమల్ వాా పితని తగి గస్తతౌంది.  వెచచ ని మరియు చల్లని నీరు మీ చేతుల్ 

నుౌండి ఒకే సౌంఖ్ా లో స్కక్షా ప్రకిమల్ను తొల్గి తాయి. 

 

COVID-19 యొతూ  వాా పితని తగి గౌంచడానికి సెౌంట్ర్సస  ఫర్స డిసీజ్ తౌంప్రటోల్ అౌండ్ ప్రపివెనషన్స (CDC) 

మరియు DeKalb కౌంటీ బోర్సడ ఆఫ్ హెల్త జారీ చేరన ఆరోగా  మారగదరశ తతవ ౌంతో అనిా  భప్రదత్స 

ప్రపోటోకల్స్థలు తలిర ఉౌంటాయి.  సరిగాగ  చేతులు తడగడౌం గురిౌంచ మరిౌంత సమాచారౌం కోసౌం, 

దయచేర CDC వెబస్థసైటస్థను ని సౌందరిశ ౌంచౌండి మరియు ఆకరేన్న్సస  COVID-19 సౌంబౌంధిత 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html%C2%A0


ELUGUT  

 

మారగదరశ తతవ ౌం కోసౌం, దయచేర https://www.dekalbschoolsga.org/school-

reopening/safety-protocol/  ని సౌందరిశ ౌంచౌండి. 

ఉద్యూ గులు మరియు ప్పత్యూ మ్నా య పని కేటాయంపులు 

 

ఉదా్య గులు వారి కుటౌంబాల్కు ఉతతమమైన వాటిని చేస్తతన్నా రని మేమ అరతిౌం చేస్తకునా్న మ 

మరియు మా ాూ ల్రుల మరియు జిల్లల కు మదదతు ఇవవ డానికి వారి ప్రేయస్తస  అవసరౌం.ఉదా్య గులు 

వారి కుటౌంబాల్కు ఉతతమమైన వాటిని చేస్తతన్నా రని మేమ అరతిౌం చేస్తకునా్న మ మరియు మా 

ాూ ల్రుల మరియు జిల్లల కు మదదతు ఇవవ డానికి వారి ప్రేయస్తస  అవసరౌం. మా ఉదా్య గుల్లో కొౌందరు 

తన్నిన్ ిఅభా ర తినను సమరిప ౌంచారు, ఇది మీరు భవనౌం లేదా మీ కని షెడూా ల్స్థకు స్థరిగి ర్యవడౌంతో 

మీకు ఉనా  ఆౌంద్యళ్న లేదా సమసా ను డాకాు మౌంట చేస్క ఒత కదధస్థ.మా ఉదా్య గుల్లో కొౌందరు 

తన్నిన్ ిఅభా ర తినను సమరిప ౌంచారు, ఇది మీరు భవనౌం లేదా మీ కని షెడూా ల్స్థకు స్థరిగి ర్యవడౌంతో 

మీకు ఉనా  ఆౌంద్యళ్న లేదా సమసా ను డాకాు మౌంట చేస్క ఒత కదధస్థ.  ఉదా్య గుల్ౌందరూ తషి్టల్ను 

అభా రి తిౌంచగల్రు.ఉదా్య గుల్ౌందరూ తషి్టల్ను అభా రి తిౌంచగల్రు. ఏదేమైన్న, ఆల్రిేా ట వర్సూ  

అసైన్సస్థమౌంట (AWA) అనాి  ఉదా్య గుల్కు ఒకేల్ల ఉౌండతపోవచుచ .ఏదేమైన్న, ఆల్రిేా ట వర్సూ  

అసైన్సస్థమౌంట (AWA) అనాి  ఉదా్య గుల్కు ఒకేల్ల ఉౌండతపోవచుచ . AWA ఉదా్య గి యొతూ  ప్రాధమిత 

విధుల్పై ఆధ్యరకడి ఉౌంటౌంది.AWA ఉదా్య గి యొతూ  ప్రాధమిత విధుల్పై ఆధ్యరకడి ఉౌంటౌంది. 

ఉదా్య గి ఉదా్య గౌం వారికి మఖామఖి కవాల్ౌంే, రిమోటస్థగా కనిచేయడౌం పొడిగిౌంచకూడదు.ఉదా్య గి 

ఉదా్య గౌం వారికి మఖామఖి కవాల్ౌంే, రిమోటస్థగా కనిచేయడౌం పొడిగిౌంచకూడదు. సరుదబాట 

చేరన కని షెడూా ల్ లేదా ప్రకతా్స మాా య కని స్థ తి నౌం/ప్రాౌంతౌం వౌంటి వేరే ఎౌంపితను కరిగణౌంచాలి. 

 

అరహతగల్ ఉదా్య గులు అమరితనుల వితల్లౌంగుల్ చట్ౌిం (ADA) కిౌంద వసస్థ కోసౌం అరహత మరియు 

దరఖాస్తత చేస్తకోవచుచ .అరహతగల్ ఉదా్య గులు అమరితనుల వితల్లౌంగుల్ చట్ౌిం (ADA) కిౌంద వసస్థ 

కోసౌం అరహత మరియు దరఖాస్తత చేస్తకోవచుచ .  ఉదా్య గులు, తమకు వైదా  కరిరతిస్థ ఉౌందని, ADA 

వసస్థ కోసౌం అరహత ఉౌందని నమేా వా, ఒత ADA దరఖాస్తతను పూరిత చేయాలి మరియు ఈ ప్రకప్రకియను 

ప్రారౌంభౌంచడానికి సహాయత వైదా  ధృవీతరణను అౌందిౌంచాలి.  అపిలకేన్న్స ప్రకప్రకియ అౌంతటా 

ప్రకస్థసప ౌందిౌంచడానికి మానవ వనరులు తటిబడి ఉన్నా యి మరియు ఆమోదిౌంచబడితే, తగిన 

ప్రకణాళితను రూపొౌందిౌంచడౌం.అపిలకేన్న్స ప్రకప్రకియ అౌంతటా ప్రకస్థసప ౌందిౌంచడానికి మానవ వనరులు 

తటిబడి ఉన్నా యి మరియు ఆమోదిౌంచబడితే, తగిన ప్రకణాళితను రూపొౌందిౌంచడౌం. 

 

ఆౌంద్యళ్నలు లేదా ప్రకశా లు ఉౌంే, దయచేర వాటిని మీ తక్షణ కరా వేక్షకుడితో కౌంచుకోౌండి. మీరు 

వెౌంట్నే స్థరిగి ర్యతపోతే, అది చాల్ల తన్మిైన నిర ణయౌం అని న్నకు తెలుస్త. దయచేర మీరు 

త్సత్సూ లిత తషి్టల్ అభా ర తినను సమరిప ౌంచనట్లయితే, మీ సమసా ల్ను జిల్లల  సమీక్షిస్తతౌంది మరియు 

కరిశీలిస్తతౌంది.  అనాి  తషి్టల్ అభా ర తిన దరఖాస్తతలు ఫిప్రబవరి 2, 2021 వరకు 30 రోజుల్ వా వధిలో 

సమీక్షిౌంచబడత్సయి మరియు గౌరవిౌంచబడత్సయి. ఫారమ్సస్థలు మానవ వనరుల్ విభాగౌం వనరుల్ 



ELUGUT  

పేజీ కిౌంద ఎౌం లాయీ పోరలి్స్థలో అౌందుబాటలో ఉన్నా యి. మరల్ల, మేమ ఈ అపూరవ మైన 

సమయానిా  న్నవిగ్నట చేస్తతనా ప్పప డు మీ తృషి మరియు స్థరతిస్థ తాి కతతకు చాల్ల ధనా వాదాలు. 

 

DCSD కుటంబాలు 

 

<5058>రీ-ఎౌంప్రటీ అయినవారికి సరైన ఎౌంపిత కదా అని మా కుటౌంబాలు నిర ణయిస్తతనా ౌందున, 

దయచేర వరుచ వల్ ల్రిా ౌంగ, ప్రటాన్సస స్థపోర్స,ి స్కఫ్ట ిప్రపోటోకల్స  మరియు మరినిా ౌంటికి సౌంబౌంధిౌంచన 

మఖా్ మైన సమాచారౌం కోసౌం మా రీ-ఓపెనిౌంగ సైటస్థ ను సౌందరిశ ౌంచడానిా  కొనాగిౌంచౌండి. 

వరుచ వల్ తమా్య నిటీ ఇనుప ట సమావేశౌం కోసౌం జ్నవరి 11, 2021, ఉదయౌం 11:30 గౌంట్ల్కు మా 

బోరుడ సమావేశానిా  చూడమని మా కుటౌంబాల్ను ప్రపోతస హస్తతనా్న ను.  మేమ మఖామఖి 

స్కచనల్కు సౌంబౌంధిౌంచ మఖా్ మైన అపస్థడోటస్థల్ను అౌంది తామ. మీరు ఈ సమావేశానిా  DeKalb 

కౌంటీలోని ఛానల్ 24 లో లేదా DSTV ఆన్సస్థలైన్స లో చూడవచుచ . 

 

జ్నవరి 9, శనివారౌం, మేమ స్కూ ల్ రిసోర్సస  ఆఫ్టసర్స డే ను జ్రుప్పకుౌంటామ. మా విదాా రుతిలు, 

రబబ ౌంది, కుటౌంబాలు మరియు సమాజ్ భప్రదత కట్ల మా ాఠశాల్ రిసోర్సస  అధికరుల్ నిబదధతకు 

ధనా వాదాలు తెలియజేస్తతనా్న మ. 

 

చవరగా, మన దేశౌం యొతూ  కపిట్ల్ దాడికి గురైనౌందున ఈ వారౌం మన కౌండితులు, రబబ ౌంది 

మరియు కుటౌంబాలు చాల్ల మౌంది పౌర అశాౌంస్థని చూశారు. ఈ చప్రత్సలు మన యువ 

కౌండితుల్కు ఇబబ ౌంది తలిగిౌంచేవి మరియు భయపెేవిి. అభప్రాయ భేదాల్ గురిౌంచ ానుకూల్ 

మరియు ప్రశదధగల్ సౌంభాన్ణల్ కోసౌం సవ ర్యనాి  వినడానికి మరియు సెట చేయడానికి ఈ 

సమయానిా  ఉకయోగిదాద ౌం. అటవౌంటి సవాలు 2020 ను అనుభవిౌంచన తరువాత, మా 

విదాా రుతిల్కు మా మదదతు మరియు ఆౌంద్యళ్నలు మరియు ఆలోచనల్ను కౌంచుకోవడానికి 

స్తరక్షితమైన స్థసతిల్ౌం అవసరౌం. 

 

నేను 2021 లో ప్రకకశవౌంతమైన సౌంవతస ర్యనికి ఎదురుచూస్తతనా్న ను మరియు మా బల్మైన 

ప్రగామానాి  మౌందుకు మరియు పైకి నొతూ మని ప్రపోతస హస్తతనా్న ను! 

 

మీ #1 చీర్స లీడర్స, 

 

Cheryl Watson-Harris 
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